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A pemr del gran nombre de caves, al gu nes rn olt gran
dioses y d'interessant estudi, que tinch visitades â la regi6, 
montanyosà de la p1·ovincia de Lleyda, varies de les quals 
no m'he limitat â recàrreles y examinarles baix el punt de 
vista fîsicb y geolàgich, sinô que bi be fet exploracions 
contant trobarbi senyals d'haver sigut. habitades pels 
primitius pobladors de nostra terra, siga perquè jo no 
hagi sostingut prou temps els trebi:!-lls d'excavaci6, cosa 
que no seria d'estranyar, tata vega da que dedicava â 
aquesta feyna els ratas que'm deixavan lliure les opera
cians de camp oficials, à siga perquè realrnent no hagin 
servit may de refugi â l'home prehistàrich, és lo cert gue 
solament en tres han sig ut profitoses mes irivestigacions; 
y encare en una d'elles no'm dech atribuir el rpèrit d'ha
veria descoberta, per quan ja Pleyan de Porta, el malhau
rat cronista de Lleyda, ne donà una lleugera noticia en 
son Album histàrich. 

Aquestes coves se troban situades en el ·grupo de mon
tanyes ab qu'acaban les ramificacions pirinaiques de la 
provincia, à si ga: a orient, allà hont el Noguera Palla
resa se junta ab el Segre; y â panent, 8 bores més amunt 
de la confluencia del Ribagorzana àb aquest ùltim riu. 

L'embrancanient dels dos primers se fa entre Alàs de 
Balaguer y Camarasa, una bora més amunt d'aquesta vila, 
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entremitj d'uns singles malt espadats, y desde agui corre 
de llevant a panent una serra anomenada de Montroig, 
qu'acaba prop, de Vilanova de la Sai, ahont pren el nom 
de Montalegre. Y en veritat qu'ho és aquesta montanya, 
alta y empinada del costat de mitjorn, tenint â sota les 

, ale gres valls de LI orens al S. y de Vilanova y Avellanes a 
ponent,, y rampant fortament del costat N., ah ont se li 
desenrotlla devant per devant el serio y senzill perfil del 
Montsech per dessobre d'una muni6 de ba-ixes montanyes, 
men tres allà lluny tancan l'horitz6 les cfestes punxagu
dcs del Pirineu. 

Aquesta montanya de Montroig és, baix el punt de 
vista geolàgich, malt interessant: podria dirse qu'és una 
miniatura del Montsech per sa forma, per sa posici6 -y 
'orientaci6, pel modo de pen jar les capes que la forman, y 
quasi també perla_ naturalesa d'aquestes capes, pu ix aquf, 
corn al Montsech, al peu cte la serra s'hi troba el trias, sols 
qu'al Montroig hi és molt més manifest. Sobre del trias 
ve el lias ab ses calisses, margues y dolomies, y gran profu
siô de fôssils caracteristichs, que també, perà ab menos 
abundancia, se troban allvlontsech; y per sobre del lias 
veel cretàceo, ab la difereilcia de que aixis corn en eJ 
Montsech hi estàn representats els dos grupos de la creta, 
superiar é inferiar, al Montroig és sols la superiar la que 
s'hi presenta, descansant directament a sobre del lias. 

La creta superior és precisament ~~ siti de quasi bé 
totes les caves d'aquests encontorns. La cresta de la serra 
ve formada per uns grossos banchs de calissa que tenen 
70 metres de pot"encia total; y ses parets sôn vertjcals, tant 
drctes y enlairades que dificilment s'hi troba cami pera 
passar de l'un costat a l'altre de la montanya. En aquesta 
calissa és ahont l'aigua ha deixat en molts punts la senyal 
de sa força, pu ix s'hi con tan, en una extensiô de 3 ô 4 kilO
metres, sis coves, totes, poch rués ô _menos, al meteix 
ni vell, que sôri: al costat N., la cava de la Manja, la cava 
del Uadre y la cava del Sastre, devant per devant de la cava 

de l'Aigua, qu'es troba â l'altre costal de riu en una altra 
montanya, perà en el meteix banch de pedra; y al costat 
S., la cava de l'Escaleta y la cava del Tabaca.-

Quatre d'aquestes caves les he explorades sense cap 
resultat. Dugues d'elles, principalment l'ûltima, m'han 
donat alguns restos de l'industria de l'horne, ais quais, si 
s'hi pogués agregar els que ja s'havian trobat abans perla 
gent del paîs, no deixarian de formar una serie important. 

Comensaré per descriure aquesta ûltima estaciô; de la 
quai no sé que hi hagi fins are publicada més que la 
lleugera descripci6 ja esmentada, descripci6 que dègué 
esser feta precipitadament, pu ix d6na una -idea poch 
exacta de la tai caverna. 

1. COVA DEL TABACO 

És una gran gruta natural, que per son ta many s'ovira 
de molt lluny, situada a dalt de la serra de lvlontroig y 
gaire bé en son extrem oriental. 

Pera anarhi de.sde Camarasa, vila d'interessants recorts 
histàriChs que dista 3 bores de Balaguer, riu amunt, se té 
de passar al peu del poble ei pont romà sobre el Segre 

· gracies a un perillos empostissat ab que s'ha volgut corret
gir el mal que la mà destructora de les l)Ostres discordies 
civils va fer en aquesta obra venerable, y, després, enfilar
se durant una bora llarga perla coSta que domina la vora 
dreta del riu. S'arriba al peu del single sota la. meteixa 
gruta; y, si s'hi ha pujat a cavall, aqui és molt curt el tros 
que té de ferse â peu. Unes quantes pedres sobreposades, 
formant una rlistica escala, permeten salvar la singlera, y 
nos trobem ja â la boca de la caverna. 

L'espectacle és grandi6s. Lo forat, de r5 metres d'am
plada â la base per 20 d'alsada, s'obra en mitj d'un single 
altissim ahont hi fan niu les àguiles y els volters. La mon
tan y a de Sant 1ordi, que fa l'altre costat de Segre, ab ses 
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penyes nues y pelades, sembla qu'es toca ab la mà. Allà a 
l'esquerra la vista apenas pot escudrinyar les fosques fon
dalades ahont, amagats de la llum del sol, barrejan sigilo
sament ses aigues el Pallaresa, que naix en terra· catalana, 
al pla de Beret, sobre de la vall d'Aran, y el Segre, nascut 
c;n terra franc_esa, al peu del Puigmal. Y â rn à dreta, la vall 
de Camarasa, per hont el riu, corn una ampla carretera 
de plata·, serpenteja fent sua us y gracioses curves, s'extén 
riallcra ais nostres peus ab sos camps· plens d'oliveres 
arrenglerades corn soldats en formaciô. 

Més entrem ja a la co va. Per sa obertura, immensa y de 
forma apuntada, corn l'ojiva d'un temple gàtich, se veuen 
entrar y sortir, xisclant, los murisechs, que hi viuen 
agarrats a les aspreses de la volta, y sos crits sèchs y estri
dents trencan la suau clamor del riu que s'aixeca fins _a 
nosaltres desde 300 metres de fondaria (1). 

El pis de la cova puja cap endins, mentres la volta 
baixa, y sas parets s'acostan formant una primera cambra, 
d'uns 20 metres de diàmetre, qu'es comunica ab l'interior 
per una obertura a modo d'arch rebaixat, de 2 metres d'ait 
per g d'amplada. 

Una altra cambra segue'ix a aquesta, y després una 
altra, sembrada de grosses roques amontonades caigudes 
del sostre; y quan s'han seguit 8o metres cap al NO., la 
direcci6 cambia de cop: la gruta pren una orientaci6 cap 
al N. y sa forma se regularisa, conservant Ia meteixa gran 
alsada y una amplada d'uns 12 metres, fins qu'ais 180 me
tres de llargada total se tanca de sopte (2) y sols presenta 
en Jo front6 tres petits forats, en dos dels quals és poch 
menas qu'impossible l'entrarhi arrastrantse. Vaig ficarme 

(1) Pleyan diu 400 metres; perà desde la cava al riu, sota el 
pont de Camarasa, qu'es t.roba una bora més aval!, no hi hà més que 
3 '5 metres de desnivell. 

(2) Las cJimensions que d6na Pleyan (ob ra citada) de 400 metres 
de llarch per 40 d'ample, sôn excessivas. 
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per un que té un metre d'ait per dos d'amplada, y me 
condui a un compartiment qu'éS d'interès pera l'historia 
fisica de Ia cova. En ell se tan ca definitivaincnt tota comu
nicaci6, y la parct del devant ja no és cali:ssa corn ho eran 
totes fins are, sin6 una argila roja empastada de menüdes, 
pedres anguloses, a modo de brec ha, de ciment argil6s roig. 

Y aixo ens diu per modo evident que l'excavaci6 que 
venim seguint tenia una comunicaci6 ab l'exterior per 
un pu nt més elevat, y qu'en un a època que geolàgicament 
és coneguda, Una irrupci6 d'aiguas fortissima tingué lloch 
de fOra a dins per aquest conducte: arrastravan les aigues 
llots vermeils, y ab sa força s'emportavan pcdres que s'es
micolavan pel cami, tot Jo quai va arribar a atascar com
pletament el pas abans d'atravessar les petites comunica
cions e~mentades; y gracies a aix à se salvà la co va de 
quedar rublerta en sa part més espayosa, qu'és la qu'hem 
vingutseguint. 

L'època d'aquesta inundaci6 és la del diluvium roig, à 
siga l'ultima fase del periode diluvial, que succehi al 
periode glacial ab qu'es varen inaugurar els temps quater
naris, cubrint d'immenses geleres les montanyes; masses 
de glas qu'omplian valls y fondalades y al costal de les 
quais las qu'avuy admirem en els Alps s6n no més que 
copies raquitiques. Jo he trobat càdols crràtichs de granit 
a dalt de tot de les montanyes d'Escala, a 20 kilometres 
dels punts ahont la roca granitica surt a la cara· de la terra, 
y que degueren esser traginats fins alli formant Jo co rd ô 
glacial d'un immens riu de glas, que no tindria menos de 
400 metres de fondaria en aquell punt. 

El fenàmeno estalactitich ha tingut relativa importancia 
en la cova del Tabaco, y ho testifican algunes grosses 
estalactites y estalagmites qu'es veuen al costal de llevant, 
part per hont degueren baixar aigues dotades de gran 
poder incrustant per una esberla qu'es troba a la volta. Hi 
hà agui una petrificaci6 en forma de cascada de bonich 
aspectej més hi hà que convenir en ,que, ateses les g-rans 
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dimensions de la caver na, aquestes incrustacions no tenen 
.la magnificencia y la riq uesa de formes qu'en mol tes al tres 
coves de Catalunya sorprèn y maravella. 

Si aie examlnem el pis de la gruta, trobarem. â l'entra
da, y a sobre de tot, terra y pedregam de 20 a 6o centime
tres' de gruix; â sota, pals fina com cendra, generalment 
gris, que pren, cava endins, un color pardo, de vegades 
bastant fosch; y per sota d'aquest depàsit, irregular corn 
~t!ots aqueixos d'origen atmosfèrich, ve una gro~sa massa 
de pals blanquinosa, especie de creta à calissa im.pura 
incoherenta y qu'alcansa las majors fondaries que s'hi 
han reconegut. 

Los àssos d'animais y els restos de !'industria prehis
tàrica se troban en la primera cambra entremitj del pe
dregam. 

Son descobriment fou casual. Desde molts anys els 
pagesos del voltant van â la co va â om plirhi sac;as ab la 
terra que conté, perquè aquesta terra, que reb desde tants 
sigles els excrements de la muni6 de rates~pinyades quE: 
s'allotjan en el sostre, conté, sobre tot en les capes més 
s6mes,, gran quantitat de materies amoniacals, y és, per 
lo tant, un excelent adob. Y abans que fos cone.guda 
aquesta aplicaci6, recordan els vells del pais. qu'en època 
en qu'era més extès l'Us delrapé anavan â buscarhi, entre 
la fina pois de la cova, aquella que pel seu color se presta
va més a barrejarla ab la pois del tabaco, d'hont live a la 
cava el nom que té ...... No culpem, donchs, ais qu'avuy 
adultéran en gran aquestes y altres substancies, perquè 
es veu que l'ait d'enganyar 'al consumidor ja arrenca de 
lluny, y qu'antichs y moderns, pera fer un guany ilicit, 
may s'han parat en barres, ni devant de les materies niés 
repugnants. 

Donchs bé: a-quests treballs han alterat el pis de la 
caverna en gran manera; y avuy, lluny d'esser més à 
menos pla, cam ho seria quan era morada d'una tribu, 
està pie de clots y excavacions a modo d'embuts, algunas 
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A 
de 4 y 5 metres de fondaria, que fetl malt perillos ,1 recàr-
rela sense portar una bona llantern8.; y és tant lo que s'hi 
ha treballat, que ja quasi bé no s'hi troba més que la pois 
calcàrea del fons, mateda poch menas que faltada de subs~ 
tancies orgàniques y poch ùtil corn adob. Aixfs és qu'els 
operaris varen recular cap â l'entfada, ahont la terra era 
men?s estimada perles mol tes pedres que conté; y aquf és 
prcc1sament, â la primera cambra; ahont s'ha trobat tot. 
.Mon amich D. Joan Valls, propietari â Camarasa, s'en va 
,enterar, cncare que no tant prompte que lïgnorancia dels 
treballadors no bagués ja esmicolat dos cranis sen cers. Ell 
y Pleyan de Porta, y més tart Sanpere y Miquel, tingue
ren l'atcnci6 de mostrarme tot quant havian pogut obte
nir, lo quai consisteix principalment en àssos, dels que ja 
veurem enumerats en la !lista qu'are donaré. 

Los objectes que hi he trobat son els següents: 

OBJECTES DE PEDRA 

Pedres de molins à molins de j'riccio. -Ab aquest nom 
tenen de designarse unes pedres de riu grosses d'uns 
30 â 5o centîr:netres de Il arch y 12. à 20 ·d 1amplada,' planes 
d'una ca ra, sobre les guais, pesades â terra,, hi feyan fregar 
una altra pedra de riu rués petita, del meteix modo que 
encare avuy dia los pastors en l'alta montanya molen la 
sai pera el bestiar. 

Escullian ab preferencia les pedres de granit, que son 
les més grosses que porta el riu; ·més no despreciavan les 
d'ofita y les d'arenisca rofa triàsica, roques també molt 
fortes y qu'abundan entre els aluvions del Segre. 

Ernest Chantre, qu'ha trobat utensilis semblants a les 
co;e~ del nord del Delfinat y dels voltants de Lyo, pensa 
qu ht moldrian ag/ans à bé les especies de grans ab que 
s'alimentarian. Ês natural que tinguessin aquest ûs; y en 
prova d'aixà puch dir qu'al costat d'un d'aquests molins, 
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el més. gros y que per son pes noem vaig emportar, puix 
tenia 5o centime tres de llarch, 30 d'amplada y 20 de gruix, 
vaig descobrir entre la terra una amosta de blat, qu'es 
redui â pols negra al tractar de guardarlo. 

D'3.quests molins s'en troban bastants, lo qual és prova 
de que seria una tribu nombrosa, y no una reduida farni
lia, la qu'habitaria enaquest !loch. 

Baia de quarz.- És un a pedra foguera toscament arro
don ida, que probablement serviria de percussar. En altres 
caves d'Europa se n'han trobat també, y no falta qui creu 
qu'eran, més aviat q~'instruments de treball, armes per:;1 
llensarlas ab la fona. Jo no pensa aixis, perquè em sembla 
que, tenint tant a mà els cüdols de riu, de formes tant â 
propèsit per aquest Us, no s'ha vian d'entretenir en arrodo
nir penosament pedres tant dures. Eran, sens du pte, ins
truments de treball. 

Pedra de ma/dre calor.-És un càdol pla, de pizarra, 
petit, perà malt interessant. Quan lo vaig fi car â l'aigna 
pera rentarlo, me sorprengué que quedés tenyida d'un viu 
color de sang: era qu'â una de leS dugues cares hi tenia 
enganxat un pa ch d'aligista (mineral d'oxit roig de ferro), 
qu'al deixatarse li donà color. L'altra cara està gastada y 
plena de clots per'efecte d'haver rebut malts cops ab un 
altre cos més dur; de modo que no pot duptarse de 
qu'aquesta pedra plana servia pera moldre color vermeil, 
posantla â sobre del miner~! y peganthi cops ab un per
cussor. 

~Aquin Us destinflrian aquest color, aixis reduit â pals? 
Se comprèn fàcilment: els homes prehistàrichs, cam a:vuy 
els selvatges habitants de tantes isles apartades, se pinta
rian el cos ab franjes y dibuixos, obehint a un sentiment 
de la bdlesa innat en l'home; sentiment que, si bé cada 
pais el tradueix a sa manera, trobant els uns bellissims els 
adornos qu'ais al tres els sem blan .detestables, és la cert 
qu'ell és qui engendra l'art y~aquesta diversitat de 
modos de concebirlo en les diferentes regions del globo se 
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deu el que presenti tal multiplicitat de formes en totes ses 
manifestacions. 

Aquesta pedra ~s, donchs, una prova de qu'el tatuatge 
(si no tal corn ho practican avuy, fixant el color â la pel! 
per tnedi d'agulles à d'espines de peix), per lo men os en sa 
forma rués senzilla de simple pintura, era conegut entre 
aquells primitius pobladors, corn ho era també dels habi
tants de la cava de Furninha â Portugal y de las de Bèlgica 

·y dels Alps Maritims, ahont també s'hi van trobar, no sols 
tressas de mineral qu'es diu sanguina, y pedres pe-ra nlàl
drel, sinô qu'â una cava de Menton hi descobriren, ade
més, unes agudissirnes puntes de quar:r.-agata qu'es creu 
que servirian pera aquella operaci6. 

Delgado, director dels trcballs geolàgicbs de Portugal, 
al descriure la cava de Fnrninha d6na, â rués d'aquesta 
explicaci6 â l'üs del color vermell, una altra qu'és la 
següent: creu que també l'emplearian pera don ar un ban y, 
abans de côureles, â les pesses de terrissa que construian. 

Aquesta segona explicaci6 té rah6 de ser en aquella 
localitat, ahont diu 'qu'es nota una cuticula verrnella a 
manera de vernis en la cara de l'obra cuita; més en la 
n.ostra no té" aplicaci6, puix la pasta no té diferent color â 
dins y â fàra. 

Altra pedra de moldre calor.-És un çàdol de granit 
groixut, de r2 centirnetres de diàmetre, un poch pla de les 
dugues cares, ab senyals de caps en totes dugues y restas 
de coloraciô vermel!a, que serviria pel meteix treball que 
l'anterior. 

Silex ta/lats.- Tots son petits, a modo de full es de 
ganivet, à del ti po anomenat rascadars. El més llarch té 
6 centimetres. 

OBJECTES D'OS. Y AL TRES TREBALLATS 

Un punxô, fet afilant l'extremitat d'un às. 
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Un buri, à, millor, la punta d'un burf, qu'es presenta 
gastada en esviaix, demostrant que s'utilisava pera ratllar. 
Corrî he observat que s'aplica exactamcnt a les ratlles que 
forman dibuixos en alguns trossos de·terrissa menuda, no'm 
cab dupte de qu"era l'eyna de qu'es servian pera gra~àrla. 

Un tros de brassa/et, fet de petxina d'un pectunculus, 
igual al que Macpherson, l'ilustrat consul d'Inglaterra â 
Barcelona, va trobar a la Cu eva de la Mujer, prop d' Alhama 
de Granada. 

Una valva de pectunculus, foradada en son nates, sens 
du pte pera servir d'adorno. 

Trossos de petxinas, arrodonits toscament, d'uns 2 cen
tîmetres de diàmetre, qu'es varen trobar en gran quantitat 
dintre d"una alla. N'hi ha via alguns de foradats. Es difîcil 
dir si s'en servirian pera fer cam bis à pera adornarse ab 
ells â modo de collar. 

Un ulla! d'un 6S.- Se coneix qu'el feyan servir corn un a 
eyna, puix ha desaparegut la part dura; à siga la carena, y 
queda sols l'arre/, d'uns 6 centîmetres de llarch y 2 6 3 de 
gruix, que servia de mànech, y està_rriolt gastada à allisada 
del cap per hont la feyan treballar. 

TERRJSSA 

Cap pessa sencera s'ha pogut trobar. Restos d'elles pe
tites y de gerres grans, fetes ab dugues classes diferents de 
pasta grossera: l'una, de co lor de rajola, qu'és la que menas 
àbunda; l'altra, negrosa; y totes dugues ab petits grans de 
quarz y de calissa, lo qual m''inclina a creure que l'argila 
que gastavan la treyan de la vara del riu, ahont és més 
fàcil cjue la trobessin ab aquestes impureses, men tres que 
les margues del voltant, qu'haurian pogut utilisar, no 
portan quarz. Ademés, maltes vegades s'hi veuen lluir a 
la superficie petites laminetes de mica daurada, lo qual 
demostra més encare la procedencia qu'he dit. 
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Les formes sOn senzilles, corn en totes lès estacions 
d'aquella època, y acusan un treball fet a la rrlà, és â dir, 
sense torn de rajoler~ qu'allavors encare no eni coneglit. 

Los adornos que hi feyan eran, unes vegades treballats 
estirant la pasta ab els dits y aitres aplicanthi a la superfi
cie tire·s d'arg_ila qu'adornavart després .ab petits pessic-hs. 
Al tres caps consistian- en ratlles més à menas ge6mètri
ques fetes ab un buri, à bé en rengleres de pichs fets ab 
un punx6 roda 6 quadrat. 

Aquests ùltims dibuixos s'aplicavan principalment â les 
olletes y utensills petits. La terrissa grossa portava la pri
mera ornamentaci6, reduida â cordons granuts, garlandes 
à costelletes distribuides per tot el voltaüt, corn se veu 
en els exemplars que presenta, principalment en els que 
després veurem de la cava de Trag6, ahont hi hà bastanta 
varietat, més ressa]tant sempre una fisonomia especiai, 
que d6na un parentiu innegable entre aquesta classe d'obra 
y la que s'ha descobert.· en les demés cavernes contempo
ranies d'Espanya y de l'estranger. 

Ûltimament se va trobar un a alla sense fon do de 20 cen
tîmetres de diàmetre a la boca, qu'es de pasta negra y porta 
per adornos un senzill cord6. Ne do no una copia (1), no 
haventse acomodat a vèndrela el seu propietari. En la 
rn eva colecci6 hi hà part de la boca y costal d'una gerra 
de 32 centîmetres de diàmetre, y que no en tindria menas 
de 5o en el centre. La meitat inferior anava adornada ab 
unes 'co.stelletes interrompudes longitudinalment y estava 
plena de terra; de modo que no va poder sortir si'n6 a 
trossos. 

OSSAMENTES 

Homo.- Un fragment d'un parietal. És l'ûnich resto 
humà que hi he trobat. 

(I), Aquesta copia y els demés objectes esment8.ts en aquest 
tre'ball varen esser exposats durant la c.onferencia. 

---
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Cervus elaphus. Lintfeo ( cervo ). - Malts trossos de 
mandibules, y àssos diferents esmicolats. 

Capra ( cabra).-Molts trossos de mandibula. 
Bos taurus. Linnea (toro ).-Caixals y fragments de 

vari~s ossas. 
Canis familiaris. Linnea (gas).- Trossos de les dugues 

mandibules. 
Meles taxus ( texo ).- Mandibula superior. 

FORMACI6. DE LA COVA 

~Corn se va formar la cava del Tabaco? En totes les 
cavitats naturals d'aquesta especie se sab que l'aigua hi ha 
jugat el principal paper; més son treball, qu'és més mecà
nich que quimich (corn abans creyan malts equivocada
ment), sem pre ve facilitat, à perla preSencia d'un accident 
natural del terreno, à per un cam bi en la constituciô de 
les roques. Aixis és que, unes vegades, les caves se troban. 
en el punt de separacio d'un banch dur y un altre menas 
resistent; aitres, en un punt determinat d'un banch de 
pedra ahont, al formarse la roca, s'hi va aglomerar major 
quantitat d'argila, resultant aquesta part de la pedra més 
dolsa al treball de l'aigua. Pero Jo que més corn un ment se 
veu es trobar les cavernes relacionades ab esquerdes natu
rals 0 jalles de les formacions geologiques, és a dir, ab 
moviments del terreno malt posteriors â la seva formaci6, 
gracies ais quais les aigues exteriors han pogut precipitarse 
dins de les entranyes de la terra y, exaltat son poder 
corrosiu per les immenses pressions degudes â la gran 
alsada d'hont procedien, han pogut treballar aquests 
llarchs y tortu osas conductes de que hi hà per totes bandes 
tant noinbrosos exemples. 

La cova del Tabaco té sa explicaciô en aquest Ultim cas, 
y se comprèn per Jo qu'us vaig a dir. 

A sota d'ella, a r65 metres de desnivell, hi M 

. i'. 
1 
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una altra cava, coneguda ab el nom de cava de l'Escaleta. 
La boca és un forat estret de r'2o metres d'alsada per 

6o centimetres d'amplada, que surt al mitj d'un single de 
dolomia liàsica a uns 8 metres sobre del camp. S'hi puja 
ab aigu na dificultat a profitant' les desigualtats de la roca, 
per Jo quai té el nom de l'Escalèta. 

Dins jade la cavitat, ens trobem en mitj d'un veritable 
caos de blochs colossals de mil formes y dimensions, 
amontonats els uns a dalt dels aitres en posicions inveros
simils, y semblant que sols esperan el més petit trepitj 
pera caurens al demunt. 

La caverna presenta la forma d'un gran avench, ô siga 
d'una gran esquerda vertical de la inontanya, de 3 a 20 me
tres d'amplada, atascada ab lè.s grosses llambordes qu'el 

. cataclisme de sa formaci6, ô bé al tres moviments poste
riors, degueren arrancar de ses parets. Y és tai ellaberinte 
de passos y conductes qu'~s troba en l'interior d'aquesta 
massa de rochs, que no vaig podefn.e seguir més qu'uns 
zoo metres, sobre tot sapiguent qu'un del pais s'hi tr'obà 
perd ut dos dies sense poderne sortir. 

Y bé: aquesta cava, que baix el punt de vista prehisto
rich no té cap interès, pu ix no hi vaig sa pi guer trobar la 
més petita senyal d'haver sigut en aitres temps habitada, 
interessa geologicament, perquè dona la clau de la forma
cio de l'altra que té al demunt. 

Se veu ben clar que l'una y l'altra son degudes al me
teix trench del terreno, esq uerda mal tapa:da al defora per 
les incrustacions calisses; y és pro~able que, si se pogués 
netejar el fons de la cava del Tabaco del gros deposit terros 
que conté, se seguiria l'escletxa natural per tota l'alsada 
de la montanya. 

U na pregunta cal ferse després de descrita la c~•·a del 
Tabaco: ~ha sigut solament un a esta cio prehistorica o 
s'ha utilisat també pera enterrament? 

Diu Cartailhac, y és un fet, que gran nombre de coves 
d'aquella època varen esser, primer estacions 1 després 
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sepultures. Els dos cranis que s'hi trobaren podian baver 
resolt la qüesti6 si eis bagués descobert una persona entesa; 
més no se sab corn estavan posats, ni si es varen llensar 
aitres àssos humans que hi bagués al seu costat. Jo· m'in
clina â creure que la gruta no deixà may d'esser habitaci6:· 
tant gr:an cspay no se destin aria solament â l'enterrament 
de dos cossas. 

Tal volta aquells dos caps foren el botî de guerra d'al
guna de las palestras qu'aque!les tribus tindrian ells ab 
cils. 

<è. COVA DE L'AlGUA 

Havem dit qu'al peu de la ser.ra de Montroig, en son 
extrem oriental; s'hi juntan el Pal\areSa, que baixa del N., 
ab el Segre, que vedel NE. Juntats corren per la part de 
mitj-dia en busca de-més ample~ horitzons y de campinyes 
més dilatades que les estretes valls de les serralades pire
naiques; més en el pu nt meteiX ahont té llo ch la se va 
conf:luencia, jqu'cspantosos precipicis rccorren l'un y 
l'altre! El Segre, desde Alàs de Balaguer, y el Noguera, 
desde el pont de Montclus, sembla qu'ab un a eyna colossal 
hagin serrat de dalt â baix les dures roques, y pel fons de 
l'estret cami que s!hi han obert s'els veu discorre, sense 
podershi acostar més que per un punt. 

El costal esquerra de la vall del Noguera, en aqueix 
!loch, pertany aldistricte de Fontllonga, terme de Massana, 
que son quatre cases entre aqucst poble y Alàs. 

Un pastor· haYentme "dit que, essent quitxalla, va 
trobar ·testas malt estran ys en un a -cava ·d'aquells voltants, 
me despertà el dcsitj de visitarla, sense preocuparme del 
gran peri li que dey a que correriam. Y no exagera va! l'home, 
puix sl a1gun cap he arribat â penedirme de mon entu
siasmej va esser en ag uesta ocasiô. 

Tres bores y mitja se tardan desde Alàs (poble que 
s'aixeca a.la vara dreta del Segre du gues bores y mitja més 
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amunt de Camarasa) fins â la cova de l'Aigua. Se segucix 
riu avall tres quarts d'bora, y agui, essent ja impossible
continuar perla-vara del riu fins a trobar el Noguera, se 
té d'atravessar la montany·a y trasladarse â.la vall d'aquest 
altrc riu. Després d'haver faldejat casa de dugues hores, el 
terreno se fa impossible pel trànzit â cavall. Caminem per 
un pis pedregôs que té un a pendent de 40° entre un single 
espada! de més de roo metres d'alsada que corre per sobre 
dels nostres caps, anomenat la f?.entisclera, y un altre single 
semblant que s'extén als nostres peus â sobre del Pa
llaresa. 

Lë cava de l'Aigua se distingeix al mitj de la dreta paret 
que tenim al demunt corn una d'aquelles finestretes pe~
dudes al mitj dels immensos pan ys de paret dels anrichs 
castells feudals, y les dificultats d'arribarhi van creixent 
extremadament e·n aquest Ultim· tros del nostre cami, 
veyent21os precisats â fer Lis de les mans rnés que dels peus 
pera poder avanSar. 

El pas tor que 'rn gui a se té de carregar al coll el seu gos, 
que no pot pu jar per hont nosaltres ens enfii'em. 

Un ex-capità de carlins que volgUé acompanyatme, â 
l'arribar agui ernprengué una prudenta retirada, jurant y 
perjurant que si pera fer la guerra s'haguessin de seguir 
tant mals passants, to.thom fôra moro de p~q.1. 

Nosaltres, â l'Ultim, arribcm â un petit replà de dos 
metres en quadro sota la cava meteixa. PerO la boca es· 
troba cinch metres rués amunt: la paret, quasi bé vertical 
y llisa corn vidre, sols té algunes escletxes ahont els dits 
del pastor, nusosc els peus, po den a penas agarrarshi, y' ab 
gran dificultat guanya: la cava, ahont hi estaca una corda. 
que'm servirà pera pujar. 

Confessa que gu an me vaig trobar â mercè d'uns ·quants 
brins de cànem y precisat â treure â la rn eva edat una girh
nàstica ja rovellada, â dalt de tot d'una pendent vertigi
nosa, rn entres el riu roncava sordament â 300 metres Sota 
meu, vaig arribar il duptar del profit que portan â la ciencia 

j 
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aquestes aventures y me varen venir mitjes ganes d'anar
me a reunir ab l'ex~capità de carlins. 

La co va no és pas gran, si béla boe a té 12 metres d'am
plada per6 d'ait. La planta és semicircu!ar, ocupant Jo di à
metre la boca à frontis, y ve a tenir uns 6 metres de fon do, 
En son ·perimetre interior s'hi troban dugues cavitats 
petites a la dreta. Al centre hi hà una gruta llarga, baixa y 
estrela, qu'ais pochs passos se fa impracticable, y qu'era la 
pro pia corn Llnicaciô de la co va ab 1 'interior de la mon
tanya. 

A l'esqucri·a s'hi troba un conducte curt que porta â 
una altra cambra petita oberla a J'exterior per aquell 
c~stat, qu'és la que dôna nom a Ia cova, perquè hi regala 
una mîsera fon teta que manté hurnit y fresch el pis de la 
gruta. A ella es deu que s'hi vegi un a abundanta vegetaci6 
ab arbustos bastant grossos, que no deixan de sorpendre 
dintre d'un single tant pelat. 

La capa de terra que cobreix la roca no és p;s malt 
groixuda, y sols conté restas de terrissa enterament iguals 
ais qu'havcm -vist â la cava del Tabaco, entre els quais vaig 
trobar dos petits ganivets de sîlex, un d'elis de sîlex 
rosat. 

Se coneix que, per sa poca grandaria, eran poch nom
brasas els habitants d'aquesta caverna. El rec6 ahont 
feyan foch encare es con eix, y prop d 'ell unes grosses pedres 
caigudes del sostre fan di fic il buscar els pochs objectes que 
poden haverhi quedat colgats. Jo pensa que la caiguda 
d'aquestes roques va esser produhida perla meteixa força 
del·foch que hi fey an: a moites aitres caves prehistoriques 
se veuen semblants derrumbaments al bell demunt de les 
seves antigues llars. 

<Qui sab si per aixo meteix varen abandonar una habi
taci6 quetant poca seguritat els hi oferia? 

Aq uesta co va és un a més pera afegir a la llista de les 
estacions prehistoriques de Lleyda; més, corn a impor
tapçia, no té comparaci6 ab les aitres dugues, y certament 
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no correspon â les fatigues y perilis qu'es corren pera 
arribarhi. 

Formaci6 de la cova.--En qt:Jant â la manera d'haverse 
excavat aquesta caverna, no es pot atribuir â cap esquerda 
à trench natural del terreno; més si notem que, encare 
qu'es trobi al mitj d'un single, en rigor està en el pla 
d'assiento de dos banchs calissos de la formaciô cretàcea, 
trobarem que son origen cau dintr~. d'un dels casas gene
rais qu'abans he enumerat. 

Desde aquesta cava tant alta y ensinglerada se veu a 
l'aJtre costat del riu, â la cresta de la serra de Montroig, 
que tcnim al devant, la cava del Sastre, que, junt ab les 
aitres que té â la vara, convidavan â reconèixelas; més, 
cam ja he dit a bans, res hi vaig trobar. Are bé: si és que 
real ment no hi ha via res â buscar, ~corn pot explicarse que 
l'home, que les veya, no les habités? 

Jo trobaria una explicaci6 en la situaei6 y orientaci6 
de les tals cavernes, tenint present que Ie·s caves varen 
esser refugi obligat de l'home dels ultims temps quaterna
ris, baix rinfluencia del cam bi de elima qu'allavors se va 
produhir. Els homes que varen succehir â aquestos, és â 
dir, els homes dels primers temps neolitichs 6 de la pedra 
pulida, que s6n els comcnsaments de l'epoca actual, tro
bantse en condicions de elima poch diferentcs de les qu'ha
v-ian termina! els temps quatcrnaris, varfn deYer prefe
rir, en els punts que venim cstudiant, la cora del Tabaco, 
.orientada â mitjorn, y la de l'Aigua, orientada â panent, a 
les aitres caves de dalt de la serra de Montroig, situades 
en la vessant septentrional y exposades ais fress vents de la 
tram on tana. 

''\ 'COVA NEGRA DE TRAGÔ DE NOGUERA .1 

A una hora y mitja del poble de Trag6, riu amunt, 
s'obra en la vara esquerra del Ribagorzana una petita vall 
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transversal que s'anomena Val! de Calle/las, nom d'un 
petit vilot avuy arruinat; y aquesta vall té alguna impor
tancia minera, perq uè a l'altre cbstat del riu hi hà les salines 
de Tragô (mal dites de Trag6 perquè s6n del terme d'Es
topinyan, provincia de Huesca), que surteixen de sai 
gemma a una bona part de l'alta montanya. 

El riu Ribagorzana,.que baixa deN. a S., separant en 
quasi bé tata sa llargada la Catalunya de J'Arago, atravessa 
en aquest punt Una Serra de lleYant a panent qu'es diu 
se1Ta de Blancafort; y en la vessant meridional d'aqucsta 
montanyà, prop del riu, y a 7S metres Sobre de 'son llit, és 
ahont se troba la cava Negra, al peu d'un single caHs y 
sobre del replà d'una altra singlera que va baixant cap a 
panent fins â ficarse en el riu (r). 

Quan · les aigues s6n malt baixes és possible pendre 
aquesta rampa desdc la vara de J'aigua y enfilarse coma
dament fins a la cava; més rara vegada se pot, y l'ascensiô 
té d'empendres desde la val! per un pedregam (tm·tem ne 
diuen en el pais) malt molest. 

Lo cami desde Lleyda se pot fer per Alfarràs, !vars y 
Boix, pcr hont aniriam a. Tragô en deu bores a càvall· 
perà és malt més càmodo y curt entrar a Aragô baixant â 
Binèfar, després de mitja ho ra de tren, a ho nt hi hà car-
ruatges fins a Tamarit (dugues hores qu'cs fan en una y 
quart), y d'agui, en tartana, se va a CamporrelJs· (tres bores 
qu'es fan en dugues). 

Desde Camporrells quedan du gues bores fins a la cava, 
qu'es fan a cavall, atravessant el riu per una barca. 

L'entrada és un ait y ample forat malt irregular, dintre 
del quai se té d'escalar un a pen y a del costal dret pera pu jar 
a una plasseta interior, ahont s'hi juntan dugues galeries: 
la de baix tira al N. y té prop de r 5o metres de Il arch; la 
de dalt fa uns 400 metres y es dirigeix â orient, fent \mil 
variacions en sa alsada y amplaria, que, essent de r5 metres 

(1) La cava està situada en pro pietat de D. Manet Farguell. 
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en alguns punts, arfiba a estrenyes fins·a 5o centimetres a 
mitj cami. 

Per totes parts se troban en aquestq. cavitat restas de 
l'industria de l'home; y tant per sa abundancia corn pel 
gran nombre de pedres y càdols qu'omplen tots els recons, 
se comprèn qu'era una tribu rn olt nom brosa la que vi via 
dins de ses vastes cam bres. 

A la plassa, a l'entrada y â la cava de baix, no hi he 
trobat més que terrissa trcncada y algun silex tallat. Tot Jo 
demés ho he descobert â la primera cambra de la cava de 
dalt. 

OBJECTES DE PEDRA 

Pedres de mali à molins de fricci6.-Sôn del meteix ti po 
dels de la cava del Tabaco y també malt nombrosos, 
generalment plans; perà n'he trobat un tros qu'eni. malt 
vuidat y que s'acosta ja al ti po dels morters d'avuy. 

Mà 'de morter. :..__ Ahomeno aixis un tros prismàtich de 
granit, arrodonit per l'un cap, que servia evidentment pera 
moldre. 

Baies de granit.-S6n codais més à menas rodons que 
tenen senyals d'haverse usat pera percutir. 

Pedr'es esmoladores.-Alguns trossos plans d'arenisca 
roja del trias, materia que per sa duresa avuy dia té uni
versalment aquest Us, provan que ja en aquells temps se 
treya partit d'aquesta propietat. 

Desirais de pedra pu/ida.-Tres des trais fetes de basait, 
un a de 30 centimetres de llarch per 8 de gruix, qu'és lamés 
grossa que figura en la rneva, colecci6. Les aitres dugues 
sôn petites, de 6 centimetres de llarch la més curta. 

Silex treballats.-S6n varies fulles de malt diferentes 
gran dari es ajustantse a les formes conegudq de ganivets y 
rascadors. La materia és en elis molt diferenta, haventnhi 
de silex pardo, de jaspi, de quarz·hyalî, etc. 

Nucleus de silex.-N'he trobat bastants que provan 
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que les fulles tallades d'aquesta pedra les obravan aqui 
meteix; y la varietat qu'en aquestes se nota, corn acabo de 
dir, sembla provar que tots se triavan _â la vara del riu, 
entre els cOdais que l'aigua arrastra; opini6 tant més fun
dada quant que les formacions dels voltants ( cretàceo y 
numulitich) no en contenen pas. 

UTENSlLIS D'OS Y D'AL TRES MATERIES 

Agu/les à estilets.-Dugucs fetes d'às afilat per un 
extrem, y servian pcra foradar les pelis ab qu'cs vestiriah. 
Sôn semblants â un trobat per Chantre en el Mont-d'Or 
Iyonès ( 1) y â uns aitres trobats per Delgado â la cava 
Furninha de Peniche (Portugal). 

Cullera d'às.-És un tros de-fèmur partit en canal y 
arrodonit y afilat fent tall per un cap; de marrera que 
tarn bé podria dirsen gubia. 

Tros de brassalet.-És fet de val va de pectwrculus y en
terament igual al de la cava del Tabaco. Aquesta classe 
d'adornos. varen persistir fins â les edats dels metalls, de ; 
modo que Siret ne va trobar malts a Palacés en les exc~- · 
vadans que va fer â Andalucia. 

Punta dejietxa d'às.-Es un a petita pessa malt ben con
servada, de 7 centimetres de llarch, provista d'una espigà. 
prima y punxaguda de quasi la meitat de la llargada, que 
serviria pera fixarla en la verga que feya de fletxa. 

TERRISSA 
~ 

Consérvanse en els objectes de Tragô el meteix gust y 
esti~ qu'en els de Camarasa, abundant els trossos de pessas 

(1) E. Chantre: Études paieoethnologiques dans le nord du Dau
phiné ( Parfs, 1 867 ). 
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grosses ab ornamentaci6 robusta, més que les delicades ab 
dibuixos fins. 

Una gran alla à gerra de parets malt primes y de 
forma ovalada, ab mugrons laterals, que no tenia menas 
d"e 5o centîmetres d'alsada. No con tenia res; perà va esser 
impossible salvarne cap tros gros. 

Una altra gerra, malt gran, ·tata llisa, que tampoch se 
pogué guardar, tapada ab una coberta plana rodona d'uns 
5o centimetrcs de diàmetre y 3 de gruix, que té la particu
laritat d'esser feta ab una argila totalmei1t diferenta. 
D'aquesta tapa ne conserva un tros. ~Estaria aquesta pessa 
destinada â ser una sepultura, costum que veyem més 
tard en les edats primeres del metall? 

Dos vas~s petits, â modo de tasses sense ansa, de 6 a 7 
centimetres de diàmetre y 4 d'alsada, de forma cànica, ab 
poca basa, y de pasta grossera. Ur1 d'elis està malt ben 
conservat. 

Un tros d'un altre vas, pel meteix estil, perO malt més 
-ben construit y de diferenta pasta. Tindria 7 centlmetres 
d'alsada per rode diàmetrc en la boca. És de parets malt 
primes y co bert d'una especie de vernis negre poch Ilustrôs 
per dins y per fàra, qu'el distingeix de totes les dcmés 
ob res de tcrrissa que venim veyent. Va sortir a 6o centime
tres de fondaria, al costat dels altres vasos, lo quai aparta 
tota idea d'una època posterior. Per lo deriTés, sa pasta és 
grosse ra, ab granets de q uarz, casa qu 'encare dôna més 
mèrit â la scva fabricaciô. 

Una alla toscament construida, de 13 centimetres 
d'alsada per 13 de diàmetre, sense cap adorno. Està sencera, 

OSSAMENTES 

Cervus elaphus (cervo comû).- Pochs caixals y trossos 
de barra, y alguna vèrtebra. 

Bos taurus (toro),- Caixa]s. 
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Cap1'a hircus (cabra). - Caixa,ls y algunes banyes, 
gracies a les quals s'ha pogut determinar l'especie (!). 

Sus escrofa (sbglar).- Bastantes mandibules, 
Canisfamiliaris (gos).- Poques mandibules. 

FORMACIO DE LA COVA DE TRAG6 

Practicada dita caverna en la calissa del cretàcco supe
rior, y essent sa sittiaci6 anàloga a la de la cava de l'Aigua, 
la meteixa explicaci6 qu'he donat d'aquesta té aplicaci6 a 
la qu'acabem de descriure. 

També en aquest amagat rec6 hi ha penetra! el 
modern esperit industrial, y, corn â la cova de1 Tabaco, 
s'ha pensat et) utilisatne la terra cam adob; perO_ sembla 
que les distancies encareixen massa la materia, y per are 
no s'ha passat d'una tentativa d'explotaci6, que per for
tuna est à en mans d'un a persona intelligenta y dis posada 
a salvar tot quant se puga dels objectes qu'es vagin desco
brint; y no és poch aixo; perquè el mercantilisme és un 
perill"pels descobriments prehistàrichs, més gran encare 
que l'indiferencia y l'apatia: aquestas, al ~enos, no fent 
res, ho respectan tot; més l'esperit d'especulaciô, quan se 
fixa en una caverna que puga donar terras fertilisants, tot 
ho destrueix. Y agu est mal no és sols al nostre pafs: â 
França_ també s'en queixan els homes d'estudi, puix no fa 
gaire que M. Regnault, en una conferencia d·onada â la 
Societat de Geografia, de Toulouse, sobre l'home y la 
fauna quatcrnaria del.mitj-dia de França, trona va contra 
l'afany de Jucro, que fa c{u'els municipis ab tanta facilitat 
entreguin a la brutal acci6 de l'aixada y de la pala els 

(1) Consigna aqul mon agrahiment al sa vi catedràtich M. Depè
vet per haver examinat les assam entes que he trobat en aquestes 
caves. 
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ricbs dcposits ahont la naturalesa ha guardat segles y 
segles les proves de l'antiguetat de l'home. 

ÈPOCA DE LES ESTACIONS PREHISTORIQUES 

DE LLEYDA 

He indicat a bans qu'era l'home dels temps neolitichs el 
que les ha via habitacles. Are sols me queda dir, ais que no 
estiguin iniciats en aquests estudis, el per què d'aquesta 
afirmaci6. És malt senzi!I: en prehistoria l'edat an amena
da de la pedra abrassa dos periodes: paleolitich y neolitich. 
En el primer els utensilis de pedra eran solament tallais; 
en el segon eran ja allisats à pu lits, y ademés estava .malt 
extès l'art de la terrissa. 

Èn les nostres coves, encare que sols a la de Trag6 hi 
hagi trob~t hatxes pulides, la terrissa, en ·cam bi, existeix 
en totes tres, y ademés la facies de tots els objectes és igual 
en totes. No es pot, donchs, duptar de que la seva habita
dû data de l'època ne-:litica, à siga del comensamenr de 
l'era actual. 

Tais s6n les cstacions de's troglodites de Lleyda que 
tinch fins are reconegudes. 

Si a aquestes s'hi juntan la de la Bora Gran d'en Car
reras, descoberta â Serinyà (Girona) per rrion amich don 
Pere Alsius y descrita per M. Harlé l'any 1882, y la que 
D. Joseph Pascual y Prat ha descrit a Torroella de Mont
gri l'any 1883, tindrem que tot quant se coneix de prehis
tàrich a Catalunya correspon als iiltims temps de l'eclat 
de la pedra, per quant la de Serinyà és de l'època magda
lenense, anomenada també segona èp::ca del reno, 6 siga 
ultima subdivisiô del periode paleolîtich; y la de Torroella 
de Montgri y las tres de Lleyda s6n del periode neolitich; 
més res s'ha trobat â Catalunya dels primers temps 6 prime-

- ras subdivisions del periode paleolitich, sent aixîs que s'en 
coneixen a Madrit (a Sant lsidre)y a Portugal (a Peniche). 
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Sembla estran y que l'home, en sa migraciô d'orient a 
occident, no hagi deixat rastre dels· se us ·prim ers passos 
sin6 en el cor de la Peninsula y en son extrem occidental, 
y qu'a Catalunya y â Santander, y a Granada, Gibraltar, 
etcètera, sols s'hi trobin les senyals d'unes etapes molt 
posteriors de la se va civilisaci6. eVa tal vegada )'home pe
netrar en Espanya per un camî diferent del qu'he indicat, 
estant ·corn estava comunicada ab l'Africa en els primers 
temps quaternaris, en qu'el Mediterrà no barre java encare 
ses aigues ab l'Atlàntich? 

Estem encare massa als principis d'aquesta classe de 
concixements pera padern os fer altra cosa que· preguntes. 
No és impossible que, carrent cls temps, se descobreixin a· 
Gatal.unya restas d'una època en que l'home no s'havia 
vist encare en la precisiô d'habitar· les cavernes (restos 
qu'es tindrà d'a·nar a buscar en els aluvions antichs dels 
rius), corn és de crcure també qu'es trobaràn més coves 
de l'època magdalenense à època del reno, podentse aixis 
allavors contestar categüricament â la pregunta de si ha 
existit à no·el reno en la PenÎizS"ztla; perquè fins are, com-*cl. 
Serinyà, cap senyal d'aquest rumiant s'hi ha.trobat, ab tot 
y pertanyc â l'època del reno, ni a la cava d'Altamira (a 
Santander), ni â cap més punt d1Espanya tampoch, 
pensant Nadaillac, Cartailhac, Harlé y tots quants s'ecu
pan en prehistoria, qu'el reno, animal de paîsos frets, no 
va atravcssar la formidable barrera de glas que-li presen
ta va el Pirineu, com no va saltar tampoch els Alps, tota 
vegada que no s'en troba cap resto a l'Italia. 

Y are, ja que parle rn incidentalment de l'època 
del reno, permeteume qu'aclari un dupte qu'expressa 
M. Cartailhac en sa obra Ages prehisto>·iques de l'Espagne 
et du Portugal. Diu dit au tor, al par! ar de les caves mag
dalenenses espanyoles, que s'inclina â duptar de sa con
temporaneitat ab les franceses, y pregunta: en cas de 
qu'ho fossin, ~no podria esser qu'·els restos trobats â Se
rinyà y â la cordillera Cantàbrica fossin atribuibles a cassa· 
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dors del reno del- vessant francès del Pirineu en excursiô 
perles comarques del nostre pals? _ 

A la veritat, sense deixar de rendir homenatgc ais 
coneixements y â la penetraciô d'aquest distingit antropü
lcch, jo pensa qu'el tal du pte se podria tenir si no s'ha
guessin trobat â Espanya restos de l'industria de l'home 
més antichs qu'els de l_'època magdalenense. En tal cas, 
podria explicarse la soptada apariciô d'mw industria en 
silex y en instruments d'às tant adelantada com era la de 
Serin y à y de Santander, per excursions à emigracions dels 
habitants del Pirineu francès. 

Més, si â 1\tladrit y â Portugal hi hà restas dels prim ers 
temps de la pedra·tallada, és scnyal de qu'una rassa primi
tiva, vinguda fos d'hont fos, habitava el territori espanyol 
al comensar l'època quaternaria._ Les coves de Serinyà 
(Git·ona) y d'Altamira (Santander) ja acusan un major 
grau d'avansament, y la Cueya L6brega (Logrofio), la 
Cu eva de la lvlujer ( Granada) y las qu'acabem de conei
xe â Lleyda, demostran, ab els restos d'un art encare més 
avansat, el progrés qu'anava deixantse sentir en els des
cendents d'aquells primitius pobladors. 

Si existia, donchs, â la Penfnsula, una poblaciô disse~ 
nimada, perà qu'en punts tant apartats dona va senya'ls de 
la seva existencia progresslva, no sembla que hi hagi 
necessitai d'anar â buscar en excursions del cassador del 
reno francès l'origen de les troballes de les nostres caves. 

L'home dels prim ers temps quaternaris vi via a la Penin~ 
sula, y fabricava â Sant lsidre (ll1adrit) y â Leivia y Peni
che (Portugal), corn â Saint-Acheul, prop de Paris, les 
destrals de pedra foguera de forma d'ametlla que caracte· 
risan el periode dit acheteuse. No habita va allavors a totes 
bandes les caves, qu'estarian à bé cobertes d'ill)menses 
congestes, aitres en via de formaciô, y aitres ocupades per 
les hienes y pels ôssos. Més quan, al final dels temps 
quaternaris, un cambi general climatolàgich Jlobligà â 
buScar ab rich en les cavernes, l'home, sotsmès a la lley del 
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perfeccionament, ja no feya les aspres,.. destrals de silex 
sense pulir: conserva va encare cls rascadors y silex de tall; 

· més les eynes de força, les destrals de combat à delllenya
dor, cran allisades, de tall fi, y de moites classes de pedra. 
Era l'època neolitii:a. Treballava cls àssos dels animais que 
cassava, fentne punxons, agulles, eynes y objectes d'ador
no, y es fabricava un material de cuyna, tosch, perO ader
nat ab un art encare rudimentari. 

Comensava â comèrciar, pu ix certs utensilis, corn per 
exemple les desirais de bassalt, l'habitant de Lleyda sols 
havia pogut construlrseles trasladantse a Olot à bé als . --.~ 

al tres terre nos volcànichs de la. Catalunya Oriental, pèrquè &k k~· · 
en tata la provincia de Llcyda no n'hi ha~ pas. Per lo 
tant, és regular que les adquiria per mcdi de cam bis. 

Aixis era Jlhabitant de les coves qu'us he descrit. A ma
gat corn les feres en els forats de la terra 1 qu'cscullia en 
llochs frèstecbs, aspres y de malt dificil accés, tant per por 
dels ani mals carnicers corn dels seus metcixos semblants, 
se llensava a recorre els plans d'Urgell, avuy tant tristes, 
allavors atapahits d'herbes y mates, ahont hi pastoravan 
remats immensos de bestiar herbivore, y alli-hi cassa va cls 
cervos1 taros y singlars. Recorria els espessas boscos de 
Sant Jordi y Montroig (a Camarasa) y de Blancafort y 
Ivlontdivî (a Trag6), avuy seques y pelades montanyes, y 
alli perseguiria els 6ssos y les feres, sense més armes que 
ses fletxes de punta de pedra foguera y sa destral de pedra 
lligada a dalt d'un garrot, perquè l'aram y el ferro no -li 
eran encare coneguts. Aixis diu Lucreci en l'obra De 
rerzon natura: 

w!rma antiqua, manus, ungues dentesquejuerunt 
et lapides, et item sylvarumfracmina rami. 
Posteriusjerri vis est œrisque reperta: 
Sed prius œt·is erat quamjerri cognitus usus. 

És a dir, les primeres armes foren les mans, les ungles, 
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le.s dents· y les pedres, y també les branq ues arrencades 
al bosch. Després va coneixe la força del ferro y de l'arum; 
rués prim crament se servi de l'aram que del ferro. 

Passaren els segles, y l'home, desde els amagatalls de 
les montanyes, va baixar ais plans. A l'habitant de les 
,cavernes succehi el que, segons l'interessant descobriment 
fet per lïllustrat cronista de Santa Coloma de Querait, 
nostre consoci D. Joan Segura, Pbre., en terme de Les 
Piles (a Tarragona), ja cnte'rrava cls morts en excavacions 
que ta pava. ab una llosa, posantloshi a clins les eynes y. 
les armes de pedra pulida qu'en vida els hi serviren. 

Més endevant, l'home de les primeres edats del metall 
ja construia recintes emmural1ats

1 
y es comensa a dibuixar 

l'agrupaci6 de les families en pobles
1 

segons se desprèn 
dels bellîssims descobriments fets per Siret a l'Andalucîa. 

Més tot aixà, tots els datas que s'han anat reunint, 
sobre tot en aqueSts Ultims an ys, no venen a esser sin6 
anells trencats de la-cadella de la civi!isaci6, pàgines dis
perses del llibre de nostra historia, entre les qvals falta 
encare intercalarhi molts fulls pera poderla llegir. y si 
tant diftcil ens és coneixe l'historia moderna a pesar de 
tenir a mà tata classe de documents, '~quant no hà de 
serho la prehistoria, poguent solament judicar per troba
lles qu'es fan malt de tard en tard, y enca~e no· sem pre, 
per desgracia, a casa nostra? 

Importa, donchs, buscar molt y no despreciar res; y 
jo'm permeto recomanar al nostre CENTRE, que tant de 
bé ha fet ja, en punt a arqueologiaJ ab sa iniciativa y sa 
constancia, que consideri la prehistoria de nostra terra cam 
un estudi digne œespecial atenci6, y que recomani als 
nostres nombrosos companys l'investigaci6 y recolecci6 
de tot quant pugui donar alguna llum en aquesta materia, 
puix sols a força de buscar y d'estudiar podrem coneixe 
les fases per què ha passat, desde un principi, l'historia de 
l'home al nostre pais. 
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